
به دنبال واکنش ها به مشــروط شدن پرداخت 
تسهیالت از جمله وام فرزندآوری به آقایان منوط 
به اســتعالم وضعیت نظام وظیفه، بانک مرکزی 
به فاصله کمی از این موضع کوتاه آمده و دستور 

توقف آن را داده است.
روز گذشته ایسنا خبری منتشر کرد که براساس 
آن، بانک مرکزی پرداخت تسهیالت از جمله وام 
فرزندآوری برای مردان را مشــروط به استعالم 

وضعیت نظام وظیفه کرده است. 
در این بخشــنامه تاکید شــده بود کــه »صرفا 
اشخاص ذکوری که پاسخ استعالم وضعیت نظام 
وظیفه عمومی آنها در وب ســرویس شبکه پیام 
الکترونیک دولت »مجاز« باشد، امکان استفاده از 
تسهیالت بانکی از جمله تسهیالت قرض الحسنه 
فرزند را دارا خواهند بود و اشــخاصی که پاســخ 
استعالم وضعیت نظام وظیفه عمومی آنها در وب 
ســرویس مذکور »غیر مجاز« اعالم شده امکان 

استفاده از تسهیالت مذکور را نخواهند داشت”.
این موضوع با بازخوردها و واکنش های مختلفی از 

سوی مردم، مسئوالن و نمایندگان مجلس مواجه 
شــد؛ به طوری که برخی مخاطبان آن را شرطی 
ناعادالنه دانسته و اعالم کردند که بانک ها به جز 
این بخشــنامه، موانع و شــروط زیادی برای وام 
ندادن پیش روی آن ها می گذارند و با این بخشنامه 
عمال دریافت وام از شبکه بانکی بیشتر از قبل دور 

از انتظار خواهد شد. 
در این بین، عمده واکنش مخاطبان ایسنا به این 
موضوع بود که چرا وام فرزنــدآوری که یک وام 
حمایتی برای تشویق مردم به فرزندآوری است، 
باید با شرط داشتن کارت پایان خدمت اعطا شود؛ 
آن هم در شرایطی که در حال حاضر دریافت وام 
از بانک ها با موانع و شرایط نسبتا سختی مواجه 

است؟
همین طور، اخبار رسیده به این خبرگزاری حاکی 
از آن اســت که بانک مربوطه بــه متقاضی برای 
دریافت وام فرزند اعالم کرده که باید برای یک وام 
۲۰ میلیونی یک ضامن که حتما بازنشسته نباشد 
و ســفته و چک صیادی طرح جدید معادل ۱۲۰ 

درصد اصل و کارمزد مبلغ وام معرفی و ارائه کند.
اما انتشار مشروط شــدن پرداخت وام به آقایان 
با واکنش های متفاوت دیگری نیز همراه شــد؛ 
از جمله محسن دهنوی، یک عضو هیئت رئیسه 
مجلس این بخشــنامه را ناعادالنه خواند و اعالم 
کرد که رئیس کل بانک مرکزی وعده داده است تا 

در اسرع وقت این بخشنامه لغو خواهد شد. 
عالوه بر این، وحید یامین پور - معاون امور جوانان 
وزارت ورزش به ایســنا گفت که این بخشــنامه 
شــامل »وام ازدواج« نمی شــود و الزم است وام 
فرزندآوری نیز طی تفاهــم بانک مرکزی و نظام 

وظیفه عمومی از این بخشنامه مستثنی شود.
بر این اساس، بانک مرکزی به فاصله چند ساعت از 
رسانه ای شدن این بخشنامه از موضع خود کوتاه 
آمد و بخشــنامه را متوقف کرد تا با قید تسریع 
موضوع در کمیسیون های تخصصی بررسی شده 
و پس از هماهنگی الزم با ســازمان نظام وظیفه، 
بخشــنامه اصالحی، جهت اجرا به شبکه بانکی 

ابالغ شود.

طبق اعــالم وزارت اقتصــاد، از ابتــدای بهمن 
۱۴۰۰ تا پایان تیرماه امســال بانک های دولتی 
۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیــارد و ۶۳۲ میلیون تومان 
 اعتبار بــه ۴۷۵ هــزار و ۴۴۸ نفر تســهیالت 

پرداخت کرده اند.
به گزارش ایســنا، طبق اعــالم وزارت اقتصاد، 
احســان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
از اواخر دی ماه بانک هــای دولتی را موظف کرد 
در پرداخت تســهیالت کمتــر از ۱۰۰ میلیون 
تومان صرفا اعتبارســنجی را مــالک پرداخت 
 قرار دهند و از روش ســنتی درخواســت ضامن 

دست بکشند.
درواقع نظام پرداخت تسهیالت براساس ضامن، 
سال هاست در بسیاری کشــورها منسوخ شده 
و آنچه که مبنای اعطــای وام خرد قرار می گیرد 
اعتبار فرد در شبکه بانکی است. این اعتبارسنجی 
براساس سابقه اعتباری فرد در نحوه بازپرداخت 
تسهیالت، میزان مانده تسهیالت، میزان درآمد 
ماهیانه و مواردی از این دست محاسبه می شود.

باوجود اینکــه بانک مرکزی بخشــنامه مرتبط 
را در ۱۲ تیــر ماه به شــبکه بانکــی ابالغ کرد 
امــا بانک هــای دولتــی از ابتدای بهمــن ماه 
ســال ۱۴۰۰ اعطای تســهیالت بــدون ضامن 
 و براســاس اعتبارســنجی را در دســتور کار 

قرار دادند.
در همین راستا از ابتدای بهمن ماه سال گذشته 
تا پایان تیرماه امسال ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و 
۶۳۲ میلیون تومان تسهیالت در قالب ۴۷۵ هزار 
و ۴۴۸ فقره تســهیالت توسط بانک های دولتی 

پرداخت شده است.
طبق این جدول، بیشترین تسهیالت بدون ضامن 
توسط بانک سپه با ۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان 
برای ۱۹۵ هزار و ۹۷۷ فقره تسهیالت پرداخت 
شده است. در واقع ۳۳.۷ درصد از کل تسهیالت 
پرداختی بدون ضامن توســط بانک سپه انجام 

شده است.
بعد از آن بانــک تجارت بــا ۱۶.۶ درصد، بانک 
قرض الحســنه مهر ایران با ۱۴.۳ درصد، بانک 

ملی بــا ۱۳.۷ درصد رتبه های بعــدی را از نظر 
 بیشــترین میــزان پرداخت وام بــدون ضامن 

دارا هستند.
علت سهم پایین تســهیالت خرد ۱۰۰ میلیون 
تومانی بدون ضامن در بانک  صنعت معدن، توسعه 
تعاون و کشاورزی، تخصصی بودن این بانک ها و 
سهم اندک وام های خرد از کل تسهیالت اعطایی 

است.
باتوجه به ســاختار تامین مالی و شــکل گیری 
ســاختار تســهیالت دهی با یک یــا دو ضامن، 
جایگزینی آن با نظام اعطای تسهیالت براساس 
اعتبارســنجی فرایندی زمان بــر خواهد بود و 
در یــک دوره زمانــی می تواند به تدریج ســهم 
اعطای تسهیالت براساس اعتبارسنجی را از کل 
تسهیالت اعطایی افزایش داد. این حرکت بدون 
الزام قانون و به صورت داوطلبانه از سوی وزارت 
اقتصاد آغاز شد و امید اســت این روند به تدریج 
به وضعیتــی غالب برای انواع تســهیالت بانکی 

تبدیل شود.

فعالیت بخش خدمات ژاپن در مــاه جوالی تقریبا به 
طور کامل راکد شد زیرا تورم فزاینده و عدم اطمینان 
اقتصادی فزاینده بر احساســات تأثیر گذاشــت، در 
حالی که شــرکت ها همچنین گفتند که افزایش لغو 
محدودیت های همه گیری بیماری کووید- ۱۹کمرنگ 
شده است. به گزارش ایسنا، کاهش قابل توجه فعالیت 
در این بخش، نشانه هشدار اولیه ای بود مبنی بر اینکه 

ممکن است اقتصاد ژاپن برای بهبود قانع کننده تالش 
کند و این روندی نگران کننده برای کشوری است که 
به شدت در معرض نوسانات رشــد جهانی قرار دارد. 
شاخص نهایی مدیران خرید ژاپن به ۵۰.۳ کاهش یافت 
که پایین ترین میزان از ماه مارس است. این رقم نشان 
می دهد که فعالیت اندکی باالتر از مرز ۵۰ اســت که 
وضعیت سقوط یا صعود را مشخص می کند. البته این 

پایین تر از آخرین رقم ماه ژوئن با ۵۴ بود که باالترین 
سطح در بیش از هشت سال گذشــته بود. بر اساس 
 S&P Global گزارش رویترز، بهاتی، اقتصاددان در
Market Intelligence گفــت: »اقتصاد خدمات 
ژاپن نشان داد که شرایط تقاضا به طور کلی در ابتدای 
نیمه دوم سال با رکود مواجه شده است زیرا رونق ناشی 

از بازگشایی گسترده تر اقتصاد کاهش یافته است.

گوچی اولین برند بزرگی است که پرداخت های اپ  
کوین )ApeCoin( را می پذیرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از کوین، گوچی ابتکارات 
Web۳ خود را با اجازه دادن به عالقه مندان کریپتو 
برای خرید محصوالتش با اپ کوین در فروشــگاه 
خود افزایش داده است و به فهرستی از ۱۲ دارایی 
دیجیتال دیگر که بــرای پرداخت می پذیرد اضافه 

می کند.
غول مــد ایتالیایی رده بــاالی گوچی بــه اولین 
برند بزرگی تبدیل شده اســت که پرداخت هایی 
را در قالــب اپ کویــن وابســته بــه بــورد ایپ 
 )Bored Ape Yacht Club  یــات کالب )

را می پذیرد.
این عملکــرد می توانــد اپ کویــن را در معرض 
جریان اصلــی قابل توجهی قرار دهــد همچنین 
 کاربرد بیشــتری را برای ارز دیجیتــال به ارمغان 

آورد.
اکنــون مشــتریان گوچــی در ایاالت متحــده 

می توانند اقالم را در فروشــگاه های گوچی با این 
کوین خریــداری کنند، در حالی که زیرســاخت 
پرداخــت توســط بیــت پــی )BitPay( ارائه 
می شــود. با وجــود ادامه بــازار نزولــی کریپتو، 
 ایــن برنــد مــد امســال وارد بخــش کریپتــو 

شده است.
در ماه مه، این شــرکت برنامه های خــود را برای 
پذیرش ۱۲ دارایی رمزنگاری به عنوان روش های 
پرداخت در ۱۱۱ فروشــگاه در آمریکای شــمالی 
 ،)BTC( اعالم کرد. این فهرست شامل بیت کوین
بیت کوین کش )BCH(، اتر )ETH(، رپد بیت کوین 
 ،)SHIB( شیبا اینو ،)LTC(  الیت کوین ،)WBTC(
دوج کوین )DOGE( و پنج اســتیبل کوین دالر 

آمریکا بود.
اپ کوین پس از انتظارات بسیار در اوایل سال جاری 
در ماه مارس راه اندازی شد. ســازمان خودگردان 
غیرمتمرکز )DAO( و جامعه حاکمیتی آن از آن 
زمان به شــدت درگیر بوده و بر تصمیمات مهمی 

مانند وتو کردن پیشنهاد انتقال اپ کوین از اتریوم 
به یک بالک چین جدید در ماه ژوئن نظارت داشته 

است.
ماه گذشــته، ســازمان خودگــردان غیرمتمرکز 
به چندیــن پیشــنهاد قابل توجه ماننــد مطالعه 
امکان پذیــری میزبانــی کنفرانس و جشــنواره 
NFT همچنین تامیــن بودجــه اپ کوین برای 
Bored Ape Gazette رأی مثبــت داد 
تا به یک ســایت خبری ۲۴ ســاعته تبدیل شود. 
عالوه بر این، این پروژه در پاســخ به فشــار قوی 
 از ســوی جامعــه، روی راه انــدازی ســهام اپ 

کوین کار می کند.
ارزش بازار فعلی اپ کوین تقریبــا ۲.۰۶ میلیارد 
دالر اســت که آن را به سی و سومین دارایی بزرگ 
در حوزه ارزهای دیجیتــال تبدیل  می کند. با این 
حال، اپ کوین هنوز ۷۴.۸ درصد از باالترین قیمت 
تاریخ خود یعنی ۲۶.۷۰ دالر در ۲۸ آوریل کاهش 

یافته است.

دستیار رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار از دو برابر 
شدن میزان سود سهام عدالت سال ۱۴۰۰ که در سال 

جاری واریز خواهد شد، خبر داد.
پیمان حدادی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری 
مجامع برخی شــرکت ها، اظهار کرد: بر اساس میزان 
سودی که در این مجامع تقسیم شده، سهم سود سهام 
عدالت نیز مشخص اســت. بر این اساس مجامع برخی 
شــرکت ها نیز طی دو ماه آینده برگزار خواهد شــد و  
پیش بینی می شود با توجه به سودی که در مجامع پیش 

رو تقسیم می شود، امسال سود سهام عدالت حدود دو 
برابر سود سال قبل باشــد. وی ادامه داد: در واقع سال 
گذشته مشموالنی که ارزش اولیه سهام آن ها یک میلیون 
تومان بود، حدود یک میلیون تومان و افرادی که ارزش 
اولیه سهام آن ها ۵۳۲ هزار تومان بود حدود ۵۵۰ هزار 
تومان ســود گرفتند. بر این اساس امسال احتماال یک 
میلیون تومانی ها دو میلیون تومان و ۵۵۰ هزار تومانی ها، 

بیش از یک میلیون تومان سود دریافت کنند.
دستیار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد زمان 

پرداخت سود سهام عدالت نیز توضیح داد: زمان پرداخت 
به این بستگی دارد که شرکت های سرمایه پذیر سودهایی 
که در مجمع مصوب کرده اند را چه زمانی به شــرکت 
سپرده گذاری مرکزی منتقل کنند و سپرده گذاری بر 
اساس مصوبه شورای عالی بورس سودها را پرداخت کند.
حــدادی تاکید کــرد: در نتیجه تا زمانــی که مجامع 
همه شرکت ها برگزار و سود تقســیم شده به شرکت 
سپرده گذاری واریز نشود، سود سهام عدالت نیز پرداخت 

نمی شود.

گمــرک از صــادرات ۳۶۶هــزار تنــی بنزیــن بــه 
 ارزش ۱۳۳میلیــون دالر در چهــار ماهــه امســال 

خبر داد.
به گزارش  خبرگزاری تسنیم،  سخنگوی گمرک اظهار 
داشت: از ابتدای سال تا پایان تیرماه ۳۶۶هزار تن بنزین 

به ارزش ۱۳۳میلیون دالر به چهار کشور صادر شد.

 امارات با خرید ۲۶۹هزار تن، افغانستان با ۵۹هزار تن 
،عراق با ۳۴هزار تن و ارمنستان با چهار هزار تن ، چهار 
کشور خریدار بنزین ایرانی در چهار ماه نخست امسال 
بودند. لطیفی در خصوص شــایعات مطرح شــده در 
خصوص خرید ۲۷سنتی هر لیتر بنزین گفت:  گمرک بر 
اساس بند«خ« ماده ۳قانون امور گمرکی، مرجع رسمی 

آمار تجارت خارجی  غیرنفتی کشور است، بر اساس آمار 
ثبت شده،متوسط  قیمت بنزین فروخته شده  در سه 
سال گذشته همواره بین ۳۵تا ۳۸سنت در ازای هر لیتر 
در نوسان بوده است و ۲۷ سنت اعالمی توسط برخی افراد  
کامال اشتباه بوده  و اسناد و   آمارهای گمرک، با این ادعا 

کامال فاصله دارد.

۱۶ هزار میلیارد وام بدون ضامن پرداخت شدبانک مرکزی از موضع خود کوتاه آمد

خدمات ژاپن وارد رکود شد

غول مد ایتالیایی پذیرای پرداخت با اپ کوین شد جزئیات میزان سود سهام عدالت مشخص شد

صادرات ۳۶۶ هزار تنی بنزین در چهار ماهه امسال
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 ریزش دالر 
در بازار آزاد

بی اعتنایی بازار اجاره 
به مصوبه سران قوا

واریز هزار میلیارد 
به حساب صندوق 
تثبیت بازار سرمایه
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سرمقاله
چرایی 

افزایش شکاف تورم 

تورم یک مســاله کشوری 
 اســت. تــورم در بخــش 
 منطقــه ای، اســتانی و 
شکاف های بین آن با توجه 
به اینکه تورم پدیده ای کالن در اقتصاد اســت، 
طبیعی به نظر می رسد. اما اینکه تورم برخی استانها 
از میانگین کشــور منحرف شده قابل تامل است. 
شکاف میان تورم میانگین کشور بحث برانگیز است. 
باید دید آیا این شکاف تورم غذایی استانها با تمام 
کشور مربوط به بازه زمانی پس از حذف ارز است 

یا اینکه در این...

  عباس علوی راد، اقتصاددان 
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مسوولیت ثبت سفارش 
برنج با کیست؟

رشد ۷۰۰۰ واحدی 
شاخص کل

تورم نقطه به نقطه خوراکی ها در روستاهای چهار استان بیشتر از 100درصد بوده است

تحمیل  تورم  به  روستانشین ها
صفحه4

صفحه۳

سهم 2 درصدی   مسکن   از   تسهیالت  بانکی 
2۰  درصد   تسهیالت   بانکی   باید   صرف   تولید   مسکن   شود

ساخت   ساالنه   یک   میلیون  مسکن    محقق   می شود؟

در حالی که گمرک زاهدان مقصر وضعیت برنج های 
باران زده را اســتانداری و ســازمان صمت استان 
سیستان و بلوچستان معرفی کرده، رئیس سازمان 
صمت این اســتان می گوید بر اساس قانون انتزاع، 
ثبت سفارش ورود برنج و کلیه محصوالت کشاورزی 
از طریق وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود و ما 
مســوولیتی نداریم. این در حالی است که وزارت 
کشــاورزی اعالم کرده تایید نهایی ثبت سفارش 
دســت ما نیســت و وزارت صمت این کار را انجام 
می دهد! به گزارش ایســنا،  ۴ مــرداد ماه، به دلیل 
بارندگی در زاهــدان، محموله های برنج موجود در 
محوطه باز انبار دچار آبگرفتگی شد. گمرک، دلیل 
این موضوع را افزایش حجم ورود کاال به این گمرک 

از سال گذشته دانسته...

روند صعودی در بازار سرمایه که روز سه شنبه آغاز 
شده بود، روز گذشته هم ادامه یافت و شاخص کل 
بورس توانســت بیش از ۷۰۰۰ واحد افزایش یابد. 
به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس روز گذشته با 
۷۳۳۸ واحد افزایش در رقم یک میلیون و ۴۳۷ هزار 
واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۳۴۶۶ 
واحد صعود کرد و به رقم ۳۸۴ هزار و ۵۵ واحد رسید. 
در این بازار ۲۳۶ هزار معامله به ارزش ۲۷ هزار و ۳۳۸ 
میلیارد ریال انجام شد. پتروشیمی پردیس، صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران، 
ایران خودرو، کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران، 
سایپا و گروه بهمن نسبت به سایر نمادها بیشترین 
 تاثیر مثبت را روی بورس گذاشــتند. در آن سوی 

بازار سرمایه شاخص کل...



اقتصاد2
ایران

بورس تهران سبزپوش شد
رشد ۷۰۰۰ واحدی شاخص کل

روند صعودی در بازار سرمایه که روز سه شنبه آغاز 
شده بود، روز گذشته هم ادامه یافت و شاخص کل 

بورس توانست بیش از ۷۰۰۰ واحد افزایش یابد.
به گزارش ایسنا، شــاخص کل بورس روز گذشته 
با ۷۳۳۸ واحد افزایش در رقم یک میلیون و ۴۳۷ 
هزار واحد ایستاد. شــاخص کل با معیار هم وزن 
هم ۳۴۶۶ واحــد صعود کرد و به رقــم ۳۸۴ هزار 
و ۵۵ واحد رســید. در این بازار ۲۳۶ هزار معامله 
به ارزش ۲۷ هزار و ۳۳۸ میلیارد ریال انجام شــد. 
پتروشیمی پردیس، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
ملی صنایع مس ایران، ایران خودرو، کشــتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران، سایپا و گروه بهمن نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس 
گذاشتند. در آن ســوی بازار سرمایه شاخص کل 
فرابورس با ۹۵ واحد افزایش به رقم ۱۸ هزار و ۸۶۱ 
واحد رسید. در این بازار ۱۲۶ هزار معامله به ارزش 
۱۱۵ هزار و ۱۱۵ میلیارد ریال انجام شد. پتروشیمی 
زاگرس، پلیمر آریاساسول، تولید نیروی برق دماوند، 
بیمه پاسارگاد، داروسازی دانا، بهمن دیزل و سرمایه 
گذاری صبا تامین نسبت به سایر نمادها بیشترین 

تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

سخنگوی دولت خبر داد؛
اختصاص ســهام یک میلیون 

تومانی به متولدین این سال ها
سخنگوی دولت از اختصاص سهامی معادل یک 
میلیون تومان برای متولدان سال ۱۴۰۰ و معادل 
یک و نیم میلیون تومان برای فرزندان متولد سال 
۱۴۰۱ در راستای سیاست دولت از خانواده ها برای 

فرزندآوری خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه 
جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: در جلسه امروز هیات دولت به منظور حمایت 
موثر از مسئله حل مشکالت زائران محترم امکان 
مقدس کشــور، کارگروه ملی زیــارت با ارتقای 
جایگاهش به شــورای ملی زیارت تبدیل شد و 
هیات وزیران مصوب کرد که این شورا به ریاست 
شخص رییس جمهوری و عضویت برخی از اعضای 
مرتبط دولت از جمله وزیر ارشــاد، وزیر میراث و 
وزیر کشور و وزیر کار و عضویت تولیت آستان های 
مقدس رضوی، حضرت معصومه و شــاهچراغ و 
عبدالعظیم حسنی و اســتانداران استانهایی که 
میزبان اصلی زائران هســتند تشکیل شود. دبیر 
شورا هم استان خراســان رضوی انتخاب شد تا 
دبیرخانه در این اســتان که اصلی ترین اســتان 

زیارتی است، باشد.
وی افزود: در حوادث طبیعی اخیر و ســیلی که 
جاری شد، وزیر اقتصاد پیشنهاد تخصیص منابعی 
به صندوق بیمه حوادث طبیعی را داشتند که ارجاع 
شد جهت بررسی و گزارش کارشناسی ارائه شد و 
هیات وزیران مصوب کرد که با تخصیص منابعی به 
صندوق بیمه حوادث طبیعی عمالً این صندوق را 
از امســال احیا کند تا امکان پرداخت خسارات و 
غرامت ناشی از حوادث طبیعی با محوریت صنعت 
بیمه فراهم شود. برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۲۵ هزار 
میلیارد ریال، معادل ۲ و نیم هزار میلیارد تومان 
تخصیص پیدا کرد به این صندوق که بتواند جبران 
خسارات را به صورت بیمه شــده در سال جاری 

حمایت کند.
ســخنگوی دولت ادامه داد: صدور مجوز امضای 
موقت منشور مجمع همکاری سازمانهای مالیاتی 
کشــورهای عضو اکو که به منظــور یکپارچگی 
کشورهای عضو اکو است، داده شد تا وزیر اقتصاد 
بتواند مراحل عضویت در مجمع و امضای منشور 

را طی کند.
وی تاکید کرد: یکی از اقدامات خوب امروز هیات 
دولت که بســیار به تقویت شفافیت مالی کمک 
می کند و یکی از اقدامات خوب در راستای اصالح 
ساختار بودجه و نظارت پذیری و شفافیت هرچه 
بیشتر نظام مالی کشور باشد، تصویب آیین نامه 
اجرایی ایجاد نظام یکپارچه مدیریتی در بخش 
عمومی بود که امروز تصویب شــد. این امر گام 
بزرگی در راســتای تحقق دولــت الکترونیک و 
یکپارچه ســازی داده های مالــی در حوزه های 

عمومی می تواند باشد.
ســخنگوی دولت گفت: یک حمایتی که دولت 
از خانواده ها بــرای فرزنــدآوری دارد، تصویب 
آیین نامه ای بود که مقرر می کند سهامی معادل 
یک میلیون تومان برای متولدان ســال ۱۴۰۰ و 
معادل یک و نیم میلیون تومان بــرای فرزندان 
متولد ســال ۱۴۰۱، سهام از ســبد صندوقهای 
ســرمایه گذاری به نوزادان متولد این دو ســال 
واگذار شود. دولت مقرر کرد که متناسب با تورم 
 ســاالنه در ســال های آتی این واگذاری سهام 

استمرار یابد.

اخبار

در حالی که گمرک زاهدان 
مقصر وضعیت برنج های باران 
زده را اســتانداری و سازمان 
صمت اســتان سیســتان و 
بلوچســتان معرفی کرده، 
رئیس ســازمان صمت این اســتان می گوید بر اساس 
قانون انتزاع، ثبت سفارش ورود برنج و کلیه محصوالت 
کشاورزی از طریق وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود 
و ما مســوولیتی نداریم. این در حالی است که وزارت 
کشاورزی اعالم کرده تایید نهایی ثبت سفارش دست ما 

نیست و وزارت صمت این کار را انجام می دهد!
به گزارش ایســنا،  ۴ مرداد ماه، به دلیــل بارندگی در 
زاهدان، محموله های برنج موجــود در محوطه باز انبار 
دچار آبگرفتگی شد. گمرک، دلیل این موضوع را افزایش 
حجم ورود کاال به این گمرک از سال گذشته دانسته بود 
که نتیجه لغو ممنوعیت معافیت مالیاتی مناطق آزاد و 
نبود صرفه اقتصادی برای ترخیص کاال از این مناطق در 
پی لغو قانون یاد شده است. طبق برآورد گمرک زاهدان، 
در کل گمرک زاهدان حدود ۴۵ هــزار تن کاال وجود 
داشــته که ۹۹ درصد آن برنج است و به نظر می رسد از 
مجموع برنج هایی که در محوطه باز قرار داشته و خسارت 
دیده اند، در کل حدود ۳۰۰ تن آسیب دیده باشند که باید 
از سوی انبارهای عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته و 

خسارت آن به صاحب کاال پرداخت شود.
در این میان ناظر گمرکات زاهدان مقصر این وضعیت 
را استانداری و سازمان صمت استان دانسته است؛ چرا 
که به گفته وی گمرک زاهدان از اواخر سال گذشته در 
این رابطه هشدارهای الزم را داده بود و طی مکاتباتی با 
استانداری و سازمان صمت از آنها خواسته بود که که ثبت 

سفارش به آدرس زاهدان نداشته باشند، اما آن ها قبول 
نکرده و به همان رویه ادامــه داده بودند. اما پیگیری از 
سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان 

این موضوع را تایید نمی کند.

ثبت سفارش برنج وظیفه وزارت کشاورزی 
است

در این رابطه ایرج حســن پور - رئیس سازمان صمت 
استان سیســتان و بلوچســتان با بیان اینکه بر اساس 
قانون در فرآیند صدور مجوز و تشریفات ترخیص کاال از 
گمرکات، ادارات صمت هیچ نقشی ندارند، به ایسنا اظهار 
کرد: بر اساس قانون انتزاع، ثبت سفارش ورود برنج و کلیه 
محصوالت کشاورزی، از طریق وزارت جهاد کشاورزی 
انجام می شود. به عبارت دقیق تر، پس از ثبت تقاضای 
وارد کننده در سامانه جامع تجارت، سیستم به صورت 
هوشمند، تقاضا را به دســتگاه متولی ارجاع می دهد. 

در زمینه محصوالت کشاورزی، این درخواست توسط 
کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی بررسی، تایید و به 
گمرک ارجاع می شود. به گفته وی بعد از ورود کاال نیز 
دستگاه های بهداشت، استاندارد و قرنطینه نباتی هر یک 
جداگانه نمونه برداری، آزمایش و سپس گواهی مربوطه 
را در سامانه اعالم می کنند و گمرک تشریفات قانونی 

ترخیص کاال را انجام می دهد.
حسن پور با بیان اینکه هر ثبت سفارشی شش ماه مهلت 
دارد که واردکنندگان در طول این زمان می توانند برای 
ورود کاال برنامه ریزی کنند، تصریح کرد: اداره کل صنعت 
معدن و تجارت استان بارها اعالم کرده سرمایه گذاران 
متقاضی احداث انبار می توانند برای صدور مجوز مجتمع 

انبارها در سطح استان اقدام کنند.

وزارت صمت مسوول است
در پیگیری این موضوع، مجید حسنی مقدم - معاون 

دفتر بازرگانــی داخلی وزارت جهاد کشــاورزی در 
پاسخ به ســوال ایســنا که کدام وزارتخانه مسئول 
روند ثبت ســفارش برای واردات برنج است؟ گفت: 
ابتدا پرونده ثبت سفارش های برنج در سامانه جامع 
تجارت تشــکیل و بعد از آن این پرونــده در وزارت 
جهادکشاورزی بررســی و پس از تایید  مجدد وارد 
سامانه جامع تجارت می شود. یعنی مسوولیت بررسی 
و فرآیند میانی با وزارت جهادکشاورزی و مسوولیت 

تایید ابتدایی و انتهایی با وزارت صمت است.
وی ادامه داد: برنج هایی که وارد شده به میزان نیاز کشور 
بوده اســت. ما در چهارماه اول امســال نسبت به سال 
گذشته فقط ۳درصد افزایش واردات داشتیم و میزان 

واردات هیچ ارتباطی با ماجرای آبگرفتگی برنجها ندارد.
حسنی مقدم تصریح کرد: همیشه بخشی از برنج هایی 
که وارد می شــود در فضای باز نگهداری می شود و این 

موضوع ارتباطی با میزان واردات ندارد.

هنوز تفکیک وظایف صمت و کشــاورزی 
شفاف نیست

قانون انتزاع یا همان قانون تمرکــز وظایف بازرگانی از 
بخش کشاورزی، دولت را مکلف کرده که همه وظایف 
مربوط به تأمیــن تا واردات و تنظیــم بازار محصوالت 
کشــاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی 
واگذار شــود. این قانون از ۲۲ تیر ماه ســال قبل اجرا 
شــد. بنابراین در حال حاضر نظارت بر بــازار کاالهای 
کشاورزی شــامل میوه و تره بار، مرغ،  تخم مرغ،  برنج، 
شــکر، قند، حبوبات و غیــره بر عهــده وزارت جهاد 
کشــاورزی و بازرسی بر ســایر کاالها، یعنی کاالهای 
 صنعتی همچنان از ســوی ســازمان صمت استان ها 

انجام می شود.

پاسکاری سازمانها در ماجرای برنج های باران زده

مسوولیت ثبت سفارش برنج با کیست؟

تداوم ریزش قیمت دالر در بازار آزاد
 ریزش دالر در بازار آزاد

قیمت دالر در بازار آزاد امروز به زیر ۳۱ هزار و ۳۰۰ 
تومان رسید. آیا ممکن است دالر کمتر از ۳۰ هزار 
تومان نیز برسد؟ در چه شرایطی این ارز وارد کانال 
۲۸ هزار تومان می شود؟ به گزارش تجارت نیوز، 
نوسانات قیمت دالر به جایی رسید که قیمت دالر 
در بازار آزاد امروز به ۳۱ هــزار و ۲۵۰ تا ۳۱ هزار 
و ۳۰۰ تومان رســید. برخی کانال های تلگرامی 

قیمت های پایین تری را هم منتشر کرده اند.
مجتبی دیبا، کارشناس بازارهای مالی در گفتگو 
با تجارت نیوز گفــت: احتمال کاهش قیمت دالر 
به کمتر از ۳۱ هزار تومان در بازار وجود دارد. اما با 
توجه به سیاست های کلی کشور مبنی بر چرخش 
پول کم در بازارها، انتظار باال رفتن از ۳۳ هزار تومان 
را نمی توان داشــت. او افزود: اما رشد قیمت دالر 
در ماه های گذشته به دلیل انباشت تقاضا بود. به 
دلیل این انباشت تقاضا، پیش بینی می شود نوسان 
قیمت دالر بین ۳۰ تا ۳۳ هزار تومان باشد. یعنی 
انتظار می رود تا پایان سال قیمت این ارز بین ۳۰ تا 
۳۳ هزار تومان باشد. دیبا در ادامه توضیح داد: البته 
ممکن است که قیمت دالر به ۲۸ هزار تومان نیز 
برسد. او گفت: اخباری مبنی بر شکل گیری یک 
توافق خوب در بازار منتشر می شود. اگر این توافق 
صورت بگیرد، احتمال دارد که قیمت ها با کاهش 
بیشتری همراه شود. این کارشناس بازارهای مالی 
اضافه کرد: به نظر می رسد که سیاست گذاران دیگر 
به دنبال پول پاشی نیســتند. همین عامل باعث 
می شود که قیمت این ارز تا پایان سال به ۲۸ هزار 
تومان نیز برسد. اما مجددا در پایان سال که میزان 
تقاضا افزایش یاید، قیمت این ارز نیز افزایشــی 
می شود و به محدوده ۳۰ تا ۳۲هزار تومان می رسد. 
این محدوده قیمتی ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان تا پایان 

سال ۱۴۰۲ نیز ادامه خواهد داشت.
به گزارش تجارت نیوز، در این روزها سیگنال هایی 
متفاوتی از مذاکرات هســته ای و اخبار سیاسی 
برای بازار دالر ارسال شــده است.در حالی که در 
روزهای اخیر اخبار از احتمال آغاز دوباره مذاکرات 
برجامی حکایت می کرد، ذر روزهای گذشته آمریکا 

تحریم های جدیدی را علیه ایران وضع کرد.
اما به نظر می رسد معامله گران توجه بیشتری به 
پیام های مربوط به احتمال آغاز دوباره مذاکرات 
نشان داده اند. به ویژه که علی باقری کنی، نماینده 
ارشــد ایران در مذاکرات نیز گفته است که ایران 
برای جمع بندی ســریع گفتگوها آمادگی دارد و 

می توان به آمریکا فرصت دیگری بدهد.

با مصوبه کمیته اقدام ارزی؛
مهلت رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۰ 

تا پایان شهریورماه تمدید شد
با مصوبه کمیته اقدام ارزی، مهلت رفع تعهد ارزی 
ســال ۱۴۰۰ صادرکنندگان تا پایان شهریورماه 
سال جاری تمدید شد. به گزارش کنفدراسیون 
صــادرات ایران، بر اســاس مصوبــه ۸۳ کمیته 
اقدام ارزی، مهلت رفع تعهد ارزی ســال ۱۴۰۰ 
صادرکنندگان تا آخر شــهریورماه ســال جاری 
تمدید شــد. همچنین، بر اســاس مصوبه قبلی 
مهلت رفع تعهد ارزی صادرات ســال های ۹۸ و 
 ۹۹ تنها تا پایان مرداد ماه سال جاری امکانپذیر 
خواهد بود. شایان ذکر است، مهلت های اعالمی 
به هیچ عنــوان قابل تمدیــد نخواهد بــود و از 
صادرکنندگان تقاضا می شود جهت جلوگیری از 
مشکالت بعدی نسبت به رفع تعهد در زمان های 

اعالمی، اقدام الزم را به عمل آورند.

افزایش قیمت های خردادماه 
تورم نبود، شوک قیمتی بود

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: همانطور که گفتم 
اساسا براساس مبانی اقتصادی نمی توان به افزایش 
قیمت ها در خردادماه، تورم بگوییم. آنچه که تحت 
عنوان افزایش در شــاخص قیمت ها رخ داد، یک 
جهش قیمتی بوده، در تورم شاهد افزایش مستمری 
در شاخص های عمومی قیمت ها هستیم. اما آنچه 
که در خردادماه رخ داد،  یک جهش و شوک قیمتی و 
مورد انتظار بود. محمدهادی سبحانیان در گفت وگو 
با ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا با وجود برنامه 
وزارت اقتصاد برای کاهش نرخ تورم و تدوین نقشه 
راه ضد تورمی چرا به نرخ تورم بی ســابقه ۱۲.۲ در 
خرداد ماه رسیدیم و در طول این مدت شیب تورم 
صعودی بوده  اســت، اظهار داشــت: در این مدت 
سیاست مردمی سازی یارانه ها به اجرا رسید و روشن 
بود که وقتی یارانه ای را که در ابتدای زنجیره پرداخت 
می شد را به انتهای زنجیره منتقل کنیم و این یارانه به 
طور مستقیم پرداخت شود، شاهد افزایش در قیمت 
کاالها به ویژه اقالم خوراکی که نهاده هایشان با ارز 
ترجیحی تامین می شده، خواهیم شد و کسی در این  

افزایش قیمت ها تردیدی نداشت.

اخبار
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اوپک پالس، پیش بینی خود از مازاد در بازار نفت 
در سال جاری میالدی را کاهش داد.

به گزارش رویترز، اوپک پالس، پیش بینی خود 
از مازاد بازار نفت در سال جاری میالدی را کاهش 

داد.
 )JTC( کمیته مشــترک نظارتی وزرا ایــن گروه
دیروز نشست داشت و پیش بینی خود از مازاد در 
بازار نفت در سال جاری را ۲۰۰ هزار بشکه در روز 

کاهش داد و به ۸۰۰ هزار بشکه رساند.
نشســت JTC پیش از نشســت وزارتی سازمان 

کشورهای صادرکننده نفت خام و هم پیمانانش 
موسوم به اوپک پالس برگزار می شود.

یکی از منابع آگاه گفت، کمیته مشترک نظارتی 
وزرا کــه به گــروه اوپک پالس در مــورد عوامل 
بنیادین بازار توصیه و ســفارش مــی کند، هیچ 
گونه بحث و گفت و گویی در مورد میزان تولید در 

نشست خود نداشتند.

منابع اوپک پالس هفته گذشــته به رویترز گفته 
بودند، این گروه احتماال میزان تولید خود در ماه 
سپتامبر را تغییر نخواهد داد، یا یک افزایش اندکی 

خواهد داشت.
کشورهای صادرکننده نفت خام و هم پیمانانش 
موسوم به اوپک پالس، با شروع همه گیری کرونا 
به علت کاهش تقاضا، میزان تولید خود را حدود 

۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش دادند، این گروه 
با بهبود تقاضا به تدریج ایــن کاهش تولید را کم 

کردند.
با درگیری نظامی روسیه و اوکراین و تحریم های 
غرب علیه مســکو، آمریکا با هدف کاهش قیمت 
نفت تالش کرد تا عربستان و امارات را متقاعد کند 
تولید خود افزایش دهند اما این دو کشور تمایلی 

برای انجام این کار ندارند.
افزایش قیمت نفت باعث افزایش قیمت بنزین در 

آمریکا شده و دولت بایدن تحت فشار قرار دارد.

اوپک پالس:

مازاد نفت در جهان کم شده است
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در یازدهمین حراج اوراق بدهی دولتی ســطح 
خرید اوراق بدهی دولتی رشدی ۶۰۰ درصدی 
را نســبت به هفته قبل پیدا کرد. بررســی های 
آماری نشــان می دهد مهمترین عامل در رشد 
این معامالت مشــارکت باالی بانکی ها در این 

مرحله بوده است.
به گزارش اقتصادنیوز، روند اوراق بدهی دولتی 
در مرحلــه یازدهم حراج جهــش قابل توجهی 
 را ثبت کرده و بــه کانال ۳ هــزار ملیارد تومان 

رسید.
در این بــازار دولــت اوراق بدهــی را در میان 
مشــتریان خود توزیع می کند تا از این طریق 

درآمدهای خود را ارتقا دهد. 
برخی صاحب نظران معتقدند هر چه درآمدزایی 
دولت از این طریق بیشتر باشد احتمال افزایش 
تورم در جامعه نیز کمتــر خواهد بود. به همین 
علت بــه باور این دســته از کارشناســان رصد 
معامالت بــازار در این هفتــه از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
در هفته منتهــی به ۱۱ مرداد مــاه در مجموع 
۳ هزار و ۲۰۰ میلیــارد تومــان اوراق از دولت 
خریداری شده و مستقیما به خزانه دولت واریز 
شده اســت. به عبارت دیگر در این هفته ۳ هزار 

میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه تامین شد.
این در حالی اســت کــه در دو هفته گذشــته 

ســطح خریــد اوراق در کمتــر از مــرز هــزار 
میلیــارد تومان ثبت شــده و در هفته گذشــته 
 کف خرید اوراق توســط مشــتریان در این بازار 

رقم خورده بود. 
این سطح تقریبا برابر با ۴۶۰ میلیارد تومان بوده 
و اکنون رشــدی ۶۰۰ درصدی پیدا کرده است. 
نکته مهم دیگر در این بازار افت خرید بورسی ها 
 در بازار و رشد مشــارکت نهادهای مالی در بازار 

بوده است.

سهم باالی بانک ها در حراج یازدهم
به طور کلی مشــتریان در بازار اوراق بدهی دو 
دسته هستند. بانک ها و بورسی ها. در دو هفته 
گذشته بانک ها هیچ مشارکتی در بازار به ثبت 
نرسانده و سهم خرید اوراق در این مشتریان صفر 
بود. این موضوع موجب شده بود تا بار خرید اوراق 
بر دوش بورسی ها باشد. در هفته اخیر اما روند 
معامالت معکوس شد و بورسی ها سهم به مراتب 

کمتری را در مقایسه با بانکها ثبت کردند.
در این هفته بانکها در حدود ۳ هزار و ۵۰ میلیارد 
تومان از اوراق را خریداری کردند که تقریبا ۹۵ 
درصد کل معامالت بوده اســت. ایــن در حالی 
اســت که میزان خرید بورســی هــا تنها ۱۵۰ 
 میلیارد تومان بوده که ۵ درصد فروش این هفته 

بوده است.

مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: طبق 
آخرین مذاکرات صورت گرفته با مسووالن صندوق 
توسعه ملی قرار است روز شنبه آینده رقمی معادل 
یک هزار میلیارد تومان به حســاب صندوق تثبیت 
بازار سرمایه واریز شود. به گزارش ایرنا، هیات امنای 
صندوق توســعه ملی در تاریــخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ 
مصوب کردند تا مبلغی معادل ۶۵۰ میلیارد تومان 
را به صورت ماهیانه نزد صندوق تثبیت بازار سرمایه 
ســپرده گذاری کند تا از این طریق مسووالن حاضر 
در صندوق تثبیت بازار سرمایه بتوانند با کمک این 

واریزی ها به کنترل هر چه بهتر این بازار بپردازند.
با امضای چنین توافقاتی، مرحله نخست واریزی از 
صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه 
در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ انجام شــد اما ادامه این 
واریزی ها مستلزم امضای قرارداد فی مابین صندوق 
توســعه ملی و صندوق تثبیت بازار سرمایه بود که 
پیش نویس آن قرارداد تهیه شد اما تصویب آن تحت 
تاثیر وجود برخی از موانع با تاخیر همراه شد که در 
نهایت آن قرارداد پس از چند ماه تعلل در نهایت در 

روز سه شنبه )۶ اردیبهشت ۱۴۰۱( به امضا رسید.
بر اســاس امضای ایــن قــرارداد، واریزی ها طبق 
صحبت های مطرح شده انجام شد و آخرین واریزی 
صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه در 
تاریخ ۸ تیرماه انجام شد. »مهدی صبایی«، مدیرعامل 
صندوق تثبیت بازار سرمایه در گفت وگو با خبرنگار 

ایرنا اعالم کرد: بعد از امضای آخرین قرارداد و نیز رفع 
معضالت موجود بر سر راه واریزی ها، تعامالت برای 
واریزی منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت 

بازار سرمایه افزایش پیدا کرد.
 وی اظهار داشت: بر اساس توافقات انجام شده، تا پایان 
سال رقمی معادل هفت هزار میلیارد تومان به حساب 
صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز خواهد شد که این 
موضوع می توان زمینه ســاز افزایش توان صندوق 
تثبیت بازار سرمایه برای کمک به بازار سرمایه و نیز 

کاهش نوسانات ایجاد شده باشد.
صبایی گفت: طبق آخرین مذاکرات صورت گرفته با 
مسووالن صندوق توسعه ملی قرار بر این است تا روز 
شنبه آینده رقمی معادل یک هزار میلیارد تومان به 

حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.
مدیر عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه اعالم کرد: تا 
پایان سال ۱۴۰۱ عالوه بر این یک هزار میلیارد تومان، 
حدود ۶ هزار میلیارد تومان دیگر باید به این صندوق 
واریز شود که امیدواریم پیگیری ها با موفقیت همراه 
باشد و بتوانیم به خوبی وظیفه محول شده به صندوق 

تثبیت بازار سرمایه را به پایان برسانیم.
وی در پایــان گفــت: در وضعیت فعلــی صندوق 
تثبیت بازار ســرمایه همه تمرکز خود را برای انجام 
ماموریت های خود به کار گرفته است و در صورت لزوم 
نقدینگی مکفی را به منظور کاهش نوسانات ایجاد 

شده وارد بازار می کند.

با وجود آن که مصوبه تعیین ســقف و تمدید خودکار 
قراردادهای اجاره برای سومین سال پیاپی تمدید شده 
است، برخی شهروندان اجاره نشین می گویند که بدون 
لحاظ مصوبه ستاد کرونا حکم تخلیه مسکن برایشان 

صادر می شود.
به گزارش ایســنا، گزارش هایی از برخی مستاجران 
می رسد که نشان می دهد شوراهای حل اختالف، خارج 
از استثنائات ۹گانه ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص 
تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد اجاره بها و تمدید خودکار 

قراردادهای اجاره، دستور تخلیه صادر می کنند.
در این خصوص یکی از شهروندان تهرانی به ایسنا گفت: 
من سه سال در یک خانه در منطقه ۲۲ تهران مستاجر 
هستم. قراردادم اردیبهشت امسال به پایان رسید. مالک 
از چند ماه قبل به من اعالم کــرد واحد را تخلیه کنم. 
بنده با استناد به مصوبه ستاد ملی کرونا خواستار تمدید 
قرارداد به صورت خودکار بــا نرخ افزایش حداکثر ۲۵ 

درصد شدم که قبول نکرد. از من شکایت کرد و نهایتا 
راحت حکم تخلیه را گرفت و باید به زودی خانه را ترک 
کنم؛ در حالی که هیچ یک از شرایط ۹گانه در شکایت 

مالک از بنده وجود نداشت.
این شهروند افزود: دســتور تخلیه با استناد به بند ۱۱ 
قانون شوراهای حل اختالف مصوب سال ۱۳۸۷ و مواد 
۳ و ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ صادر 
شده و اعتنایی به مصوبه ســتاد کرونا صورت نگرفته 
است. در پایان دادنامه آمده که با توجه به نیاز شخصی 
و تمدید سه سال متوالی قرارداد مشمول مصوبه ستاد 

مقابله با کرونا نیست.
وی اظهار کرد: »هم شعبه و هم سرپرستی  شورا اعالم 
کردند قانون کرونا تا پایان ســال ۱۴۰۰ اعتبار داشته 
و تمدید نشده اســت. صحبت های شفاهی مسئولین 
ارزشی برای شورا ندارد. هم چنین گفتند قراردادهای 

اجاره طبق قانون فقط یک بار قابل تمدید است«.

این شهروند با بیان این که اجاره واحد مذکور ۴ میلیون و 
پول پیش آن ۱۳۰ میلیون تومان بوده است گفت: با این 
حساب رهن کامل این خانه حدود ۳۰۰ میلیون تومان 
است. با صدور دستور تخلیه شــروع به جست وجوی 
خانه در اطراف منزل خود کردم، اما هر چه می گردم این 
اطراف خانه ای با نرخ رهن کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان 

پیدا نمی کنم.
بنابراین گزارش روز ۲۸ خردادماه امسال سران قوا در 
نشست خود طرح تعیین سقف مجاز سالیانه اجاره بها 
در تهران و کالنشهرها به میزان ۲۵ درصد و سایر شهرها 
به میزان ۲۰ درصد را به تصویب رساندند. این قانون در 
راستای طرح وزارت راه و شهرسازی به منظور حمایت از 
اقشار اجاره نشین به تصویب رسید و در سال های ۱۳۹۹ 

و ۱۴۰۰ نیز اجرا شد.
البته طرح تعیین سقف برای اجاره بها دارای استثنائات 
نه گانه ای است که به طور خالصه شامل عدم پرداخت 

مابه التفاوت اجاره بها توسط مستاجر، قبول نداشتن 
ســقف تعیین شــده ی دولت، پرداخت نکردن اجاره 
بها، رفتار خالف عرف، تغییــر کاربری، عدم پرداخت 
هزینه های شارژ، نیاز مالک و افراد تحت تکفل وی به 
واحد مسکونی، فروش خانه و تخریب به منظور ساخت 

و ساز می شود.
با روایتی که این فرد اجاره نشــین بیان می کند ظاهرا 
مصوبات ستاد ملی کرونا در پیچ و خم برخی شعبات 
مورد بی مهری قرار می گیرد. این در حالی است که بازار 
مسکن روزهای پرنوسانی را سپری می کند. بر اساس 
اعالم بانک مرکزی، تیرماه امسال میانگین قیمت هر 
متر خانه در تهران به ۴۱ میلیــون و ۷۰۰ هزار تومان 
رسیده است. نرخ رشد سالیانه اجاره بها در تهران نیز ۴۷ 
درصد و در کل کشور ۵۲ درصد بود. آمار و ارقام توضیح 
می دهد که ظاهرا دستورالعمل و بخشنامه ی حد مجاز 

۲۵ درصد چندان جدی گرفته نمی شود.

بررسی حراج اوراق بدهی دولتی هفته یازدهم

سهم بورسی ها از خرید اوراق
مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد

واریز هزار میلیارد به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه

بی اعتنایی بازار اجاره به مصوبه سران قوا

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

تثبیت قیمت سکه برای چندمین روز متوالی  
قیمت سکه طرح جدید )چهارشنبه، ۱۲ مردادماه( بدون تغییر قیمت نسبت به سه روز گذشته ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۴ میلیون 

و ۱۰۰ هزار تومان معامله شد. بر اساس این گزارش سکه طرح قدیم نیز برای چهارمین روز متوالی است که تغییر قیمت نداشت.  همچنین نیم سکه هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، 
ربع سکه پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی سه  میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت خورد.
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بازرس اتحادیه واردکننــدگان نهاده های دام و 
طیور گفت: نیاز به نقدینگی شــرکت ها حداقل 
۶ برابر شده اســت و در میان شرکت های بزرگ 
که مشکل نقدینگی ندارند و شرکت پشتیبانی 
امور دام می توانند اقدام بــه واردات نهاده کنند. 
کسری لشگری از توقف ثبت سفارش نهاده های 
دامی خبر داد و افزود: سازمان توسعه تجارت بنا 
به مصوبه دولت و ســتاد تنظیم بازار، میانگین 
ثبت سفارش 2 سال گذشته شرکت ها را مبنای 
واردات قرار داده است؛ به این معنا که اگر شرکتی 
در 2 سال گذشته ۶0 هزار تن بار وارد کرده بود 
امســال نیز همان میزان را می توانــد وارد کند 
و امکان ثبت ســفارش مجدد برای آن شرکت 

وجود ندارد.
وی با اشــاره به باال بودن حجم ثبت ســفارش 
کاالهای اساسی به ویژه شــکر و روغن، تصریح 
کرد: ســال گذشــته 8 میلیون دالر شکر ثبت 
سفارش شد؛ اما این رقم در سال جاری به 100 
میلیون دالر رسید به همین دلیل ممنوعیت هایی 
در این زمینه وضع شــد که همه شــرکت های 
واردکننــده کاالهای اساســی نتوانند در حجم 
باال اقدام به ثبت سفارش کنند.این فعال صنفی 
ادامه داد: این مصوبه باعث شد هفته گذشته در 
روند واردات نهاده های دامی اختالل ایجاد شود.

این فعال صنفی با بیان اینکه هم اکنون واردات 
نهاده در حال انجام شدن است، تصریح کرد: نیاز 
به نقدینگی شرکت ها حداقل ۶ برابر شده است و 
در میان شرکت های بزرگ که مشکل نقدینگی 
ندارند و شرکت پشــتیبانی امور دام می توانند 
اقدام بــه واردات نهاده کنند. بــازرس اتحادیه 
واردکنندگان نهاده های دام و طیور نقش دولت 
در بحث واردات نهاده ها را پررنگ  دانست و اذعان 

کرد: من بر این باورم کــه دولت باید نقش خود 
را در اقتصاد کمرنگ کنــد و اجازه بدهد بخش 
خصوصی در عرصه هایی که می تواند حاضر شود 
حضور خود را نشان دهد؛ دولت در ایران بزرگ 
اســت و این مســئله باعث باال بردن هزینه ها و 
در نتیجه قیمت تمام شــده محصوالت وارداتی 

می شود و در نهایت بازار را ملتهب می کند.
لشگری در پاســخ به این پرسش که آیا در سال 
جاری چالش تامین نهاده مانند ســال گذشته 
تکرار می شود؟ گفت: به نظر می رسد این چالش 
امسال نیز دوباره تکرار شود؛ چراکه فصل برداشت 
جو در روسیه است و قیمت این محصول در این 
کشور کاهش پیدا کرده اما ثبت سفارش ها به هر 
دلیلی در ایران بسته شده اســت. وی ادامه داد: 
حواله های باالی 5 میلیون یورو باید مجوز بانک 
مرکزی را داشته باشند که برخی از واردکنندگان 
نتوانستند در یک بازه زمانی مشخص این مجوز 
را دریافت کنند و به نوعــی چابکی برای خرید 
در فصل برداشــت محصول را از دســت دادیم.
همچنین تبعات جنگ اوکراین در بهمن بیشتر 
نمود پیدا می کند چراکه سطح زیر کشت در این 

کشور پایین آمده است.
این فعال صنفی با بیان اینکه انبارهای اوکراین 
از نهاده های دامی خالی نشــده اســت، تصریح 
کرد: محصول سال گذشته در انبارهای اوکراین 
موجود است اما از آنجایی که میزان کشت در سال 
جاری کاهش پیدا کرده است پیش بینی می شود 
مناقشــه اوکراین چالش جدی در بحث تامین 
نهاده در دنیا ایجاد کند. لشــگری در پایان بیان 
کرد: در سال جاری خشکسالی باعث شد حجم 
تولید کاهش پیدا کند که سیل اخیر نیز آسیب 
جدی به تولیدات محصوالت کشاورزی وارد کرد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان 
کاالي کشــباف و جوراب تهران بیان داشــت: 
یک ســوم از هزینه هایي تولید کاالي کشباف 
در ایران هزینه هاي تحمیل شده بر تولیدکننده 
اســت. این عامل باعث مي شود کاالي خارجي 
ارزان تر از کاالي داخلي تولید شــود. سیدعلي 
اصغر بهبهاني، رئیــس اتحادیه تولیدکنندگان 
و فروشندگان کاالي کشــباف و جوراب تهران 
گفت: مشــکالت هزینه هاي جانبــي بر تولید 
مانند مالیــات بــر ارزش افزوده، ســود تاجر، 
حمل و نقــل، مخارج مرتبط با ثبت ســفارش 
و... همگي موجب شــده تولیدکننــده نتواند با 
خیالي آســوده به تولید بپردازند؛ ضمن اینکه 
تولیدکننده در ایران باید از هزاران مسیر سخت 
 و پر پیچ و خم عبور کند تا بتواند کاالي خود را 

به بازار روانه سازد.
بهبهاني در ادامه تصریح کرد: تالش براي تامین 
نخ مورد نیاز از دغدغه هایي است که متاسفانه 
دایم با صنف همراه است. زمان طوالني به انتظار 
باز شدن درهاي ورود نخ از ازبکستان بودیم که به 
شکر خدا و تالش تولیدکنندگان و اقدامات دفتر 
نساجي وزارت صمت توانستیم از این کشور به 
مقدار محدود نخ مورد نیاز را تامین کنیم. هزینه 
هاي صرف شده در این مسیر حبابي را در قیمت 
محصول نهایي ایجاد مي کند، انتظار براي تایید 

ثبت سفارش از جمله این معضالت است.
وي ادامه داد: تاجر یک ماه بایــد منتظر بماند 
تا ارز مورد نیازش تایید شــود. امروزه بر اساس 
کارشناســي اتحادیه هر یک کیلو نخ با قیمت 
 18۶ هــزار و ۷00 تومــان به دســت بافنده 

مي رســد که یک ســوم این مبلغ بــا درایت و 
مدیریت مســئوالن مي تواند کاماًل حذف شود. 
بهبهاني تاکید کرد: این فاصله قیمت، فرصتي را 
براي تاجر و تولیدکننده خارجي فراهم مي کند؛ 
چرا که دولت مي تواند یک سوم از مخارجي که 
به ما تحمیل مي شــود و بالغ بر ۶0 هزار تومان 
است را تامین کند تا قیمت تولیدات داخلي برابر 

قیمت کاالي خارجي شود.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان 
کاالي کشــباف و جوراب تهــران تصریح کرد: 
تولیدکنندگان در ایران هر چه مي کوشــند تا 
هزینه ها را کاهش دهند متاســفانه با ســبقت 
تولیدکننده خارجي به دلیل ارائه تســهیالت 
دولت ها به تولیدکنندگان؛ کاري از پیش نمي 
برند. با این حال با ســود بسیار اندک از آنجا که 
عاشق کارشان مي باشند مشغول به کار هستند.
وي با بیان اینکه تا کنون توانسته ایم کاالهایي 
را به کشورهاي افغانستان، روسیه و عراق صادر 
کنیم افزود: در صورت حمایت از ســوي دولت، 
با وجود پتانســیل نیروي کار زبــده و خوب در 
کشــور، توان تســلط بر تمامي بازار منطقه را 
داریم. بهبهاني با اشــاره به تولید نخ در کشور 
گفت: میــزان تولید داخلي نخ تنهــا مي تواند 
۳0 درصــد از نیازمان را تامین کنــد و ما ناچار 
هســتیم ۷0 درصد دیگــر را از واردات تامین 
کنیم. دولــت باید به تولیدکننــدگان ارزش و 
بها بدهــد. ارائه تســهیالت کمتریــن تقاضا و 
خواسته از سوي تولیدکننده است. اگر کشوري 
 با رونــق اقتصادي باال مي خواهیــم باید تولید 

را قوي کنیم.

رئیــس اتحادیه صنــف ســازندگان و 
فروشــندگان باتــري و خدمــات برق 
تخصصــي خــودرو تهــران از وزارت 
صمــت خواســت تــا اجــراي طــرح 
بارگذاري صورتحســاب الکترونیکي در 
واحدهاي صنفــي فروش باتــري را به 
 بعد از ایجاد زیرســاخت هاي این طرح 

موکول کند. 
حســین علیاکبــري، رئیــس اتحادیه 
صنف سازندگان و فروشــندگان باتري 
و خدمات برق تخصصي خــودرو تهران 
با اشــاره به طرح بارگذاري صورتحساب 
الکترونیکي بنــگاه هــاي اقتصادي در 
ســامانه جامــع تجــارت عنــوان کرد: 
صدور فاکتــور الکترونیکــي واحدهاي 
صنفي طرحي اســت کــه وزارت صمت 
به منظور شــفاف ســازي کاال پیگیري 
 مــي کند امــا با توجــه به عــدم ایجاد 
زیرســاخت ها و عدم آمادگي واحدهاي 
صنفي فــروش باتري بــراي اجراي این 
 طرح از وزارت صمت تقاضا داریم فرصتي 
در اختیار واحدهاي صنفــي قرار دهند 
تا به آمادگــي کامل براي اجــراي این 

طرح دســت پیدا کنند. وي در خصوص 
زیرســاخت هاي الزم بــراي اجراي این 
طرح گفت: بارگذاري فاکتور الکترونیکي 
مســتلزم راه اندازي اپلیکیشن و آموزش 
هاي موردنیــاز در این زمینه اســت که 
امیدواریم با قــول هایي که بــه ما داده 
 شــده این اپلیکیشــن هر چه سریع تر 

راه اندازي شود.
رئیــس اتحادیه صنــف ســازندگان و 
فروشــندگان باتــري و خدمــات برق 
تخصصي خودرو تهران در ادامه با اشاره 
به وضعیت بازار باتري اظهار داشــت: با 
توجه به اینکه بیشترین مصرف باتري در 
فصل تابستان است میزان عرضه مقداري 
کاهش یافته؛ اما این بــه معناي کمبود 
 باتري نیســت و عرضه و تقاضــا در بازار 

متعادل است. 
وي در خصوص قیمت باتري عنوان کرد: 
قیمت باتري در یک ماه اخیر افزایشــي 
نداشــته و در حال حاضر قیمت هر آمپر 
باتري بسته به نوع مواد اولیه مصرفي در 
کارخانجات بین 20 تــا 22 هزار تومان 

است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه بــا بیان اینکه قاچاق 
در بازار تجهیــزات رایانــه  اي به ســهولت انجام 
مي شــود، گفت: کاال هــاي قاچاق در شــهر هاي 
بندري توســط پست ارســال شــده و به راحتي 
در شــهر هاي دیگر کشــور تحویل داده مي شود. 
محمدرضا فرجــي، رئیس اتحادیه فنــاوران رایانه 
تهران گفت: برخورد با قاچاق لوازم جانبي آي تي و 
تجهیزات کامپیوتري از مهم ترین مطالبات فعاالن 
این بازار اســت. وي بیان کرد: یکــي از علل اصلي 
قاچاق در حــوزه لوازم جانبي آي تــي و تجهیزات 
 کامپیوتري اعمال محدودیت در سقف ثبت سفارش 

اقالم فناوري است
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران افزود: در دو سال 
گذشته تجار مکلف بودند میانگین مجموع واردات 
خود را در سال جدید محاسبه کنند. به عنوان مثال 
اگر فرد جدیدي وارد این صنف شود محکوم به این 
است که نمیتواند کاالیي وارد کند چون در دو سال 
گذشته در این صنف فعالیت نداشته است و یا اینکه 
یک نفر مي خواهد کارش را توســعه دهد و یا نحوه 
کار خود را تغییر دهد محکوم به این اســت که باید 
همان کاري را انجام دهد که سال هاي گذشته انجام 

میداده است.
فرجي با بیان اینکــه وقتي تاجــري نتواند قانوني 

کاالیي را وارد کشــور کند، قاچاق رونق مي گیرد، 
افزود: اصالح زیرساخت طرح هاي مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز باید یکي از اولویت هاي دولت باشد؛ چرا که 
برخورد غیراصولي با این مسئله مي تواند تجار قانوني 
کشــور را تحت فشــار قرار داده و در نتیجه میزان 
قاچاق کاال به کشــور افزایش یابد. وي با بیان اینکه 
تجهیزات رایانه اي بهترین کاال براي فروش از طریق 
ســامانه هاي فروش اینترنتي محســوب مي شود، 
گفت: مهم ترین معضل صنف فنــاوران رایانه این 
است که لوازم جانبي آي تي و تجهیزات کامپیوتري 
از طریق سایت ها و صفحات مجازي تقلبي از مبدأ 

به فروش مي رسد.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: متأســفانه 
در حال حاضر قاچــاق در بازار تجهیــزات رایانه اي 
به ســهولت انجام میشــود؛ به طوري کــه کاالهاي 
قاچاق در شــهرهاي بندري توسط پست ارسال شده 
و به راحتي در شــهرهاي دیگر کشــور تحویل داده 
مي شــود. فرجي با اشــاره به ورود قاچاق از مبادي 
قانوني و مبادي غیرقانونــي تصریح کرد: ورود قاچاق 
به کشــور از مبادي قانوني در صنف فنــاوران رایانه 
درصد بســیار کمي را به خود اختصــاص مي دهد و 
 بیشــتر از طریق مبادي غیرقانوني و از کشور امارات 

به صورت ته لنجي است.

رئیس اتحادیــه تهیــه و توزیع کنندگان گوشــت 
گوسفندي تهران بیان داشــت: قیمت گوشت مدت 
زیادي اســت که تغییرات افزایشــي نداشته است؛ 
البته خرید مردم بســیار کاهش یافته که عمده دلیل 
آن گرانــي و عدم توانایي بنیه مالي آنهاســت. دولت 
مي تواند بــا کمک گرفتن از کارشناســان این حوزه 
تدابیري براي رونق بازار گوشــت بیابد. نباید ســبد 
خانوار از گوشت خالي شود. علي اصغر ملکي، رئیس 
اتحادیه تهیه و توزیع کنندگان گوشــت گوسفندي 
تهراندر آخرین وضعیت بازار گوشــت گوســفندي 
اظهــار داشــت: زمزمه هــاي صادرات گوســفند و 
 دام، دســت انــدرکاران صنــف و مــردم را نگران 

و تهدید مي کند.
وي ادامه داد: از سویي پدیده خشکسالي و تاثیر آن بر 
مراتع و عدم دسترسي به خوراک دام)جو، کاه و یونجه( 
موجب عدم امکان تامین خوراک براي دامداران شده 
بنابراین ذبح دام هاي مولد از سال گذشته شروع و تا به 
امروز میش هایي که مي توانستند در آینده جایگزین 
دام مورد نیاز کشــور را تامین کنند اکنون به عنوان 
گوشت مصرف مي شوند. ملکي اضافه کرد: متاسفانه 
جاري شدن ســیل هم باعث از بین رفتن زمین هاي 
کشاورزي و در نتیجه نابودي محصوالت خوراک دام؛ 
همچنین تلف شــدن دام هایي شــد که دامداران به 

فروش و عرضه آن دل خوش کرده بودند. این شرایط 
در کمبود گوشت و زاد و ولد دام بي تاثیر نخواهد بود.

رئیــس اتحادیــه تهیــه و توزیع کنندگان گوشــت 
گوســفندي تهران با ابراز تاســف از شــرایط موجود 
بیان کــرد: با کمــي جمع بنــدي به نتیجــه خوبي 
نخواهیم رســید.در آینده اي نزدیک شــاهد کمبود 
و گرانــي گوشــت در کشــور خواهیــم بود. بــا این 
توصیــف دولت باید به جــاي صادرات گوشــت، دام 
 هاي مولد را نگه دارد تا کشــور دچار تنش در تامین

 گوشت نباشد.
ملکي در تاثیر مثبت عملکرد و برنامه هاي درســت 
وزارت جهاد کشــاورزي در اداره بازار گوشت اضافه 
کرد: برنامه ریزي از ســوي وزارت جهاد کشــاورزي 
و پشــتیباني دام بــراي ذخیــره ســازي علوفه مي 
تواند دامــدار را دلگرم به نگهــداري دام کند. این در 
حالي اســت که در حال حاضر جو بــه کیلویي 12 
هزارتومان، کاه به کیلویي 5 هــزار تومان و یونجه به 
کیلویي ۶ تا 8 هزار تومان رســیده اســت. این حجم 
افزایش قیمت علوفه باعــث گراني دام مي گردد. وي 
در پایان گفــت: از دیگر عوامل گراني، برداشــتن ارز 
ترجیهي بدون پشــتوانه بود که براي دامدار، کشاورز 
 و مصــرف کننده جز ضــرر و زیان ارمغــان دیگري 

نداشته است.

نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف تهران با 
بیان اینکه ۶0 درصد اقتصاد که بخش غیر مولد را تشکیل مي دهند، 
مالیات نمي دهند، گفت: تراکنش هاي بانکي یک فعال صنفي نمي 

تواند نشان دهنده درآمد باالي آن فرد باشد.
قاسم نوده فراهاني، نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران و رئیس 
اتاق اصناف تهران گفت: با توجه به رکود حاکم بر بازار خواسته ما از 
سازمان امورمالیاتي این است که در بر اســاس واقعیت هاي امروز 
اقتصاد و جامعه مالیــات پرداختي اصناف را تعییــن کند. با توجه 
به شــرایط این روزهاي بازار نباید مالیات سال هاي گذشته مالک 
تعیین مالیات امسال قرار گیرد. بهتر است که مالیات بر درآمد مبناي 
محاســبه مقدار مالیات پرداختي باشــد؛ البته در این خصوص هم 

مشکالتي وجود دارد که باید اصالح شود.
او با تاکید بر اینکه تراکنش هایي که با کارت خوان ها انجام مي شود، 
نمي تواند به عنوان سندي براي مالیات اصناف درنظر گرفته شود، 
ادامه داد: همه موارد این تراکنش ها منشا درآمدي ندارند و اعتراض 
ما در این رابطه نیز بر همین مبناســت. بر اساس بررسي هاي انجام 
شده حدود ۷0 درصد از این تراکنش ها مربوط به کسب و کار بوده 
و مابقي تراکنش ها به نوعي شــخصي بوده یا درآمدي از محل این 

تراکنش نصیب فعال صنفي نشده است.
رئیس اتاق اصناف تهران در توضیح ادعاي خود گفت: به عنوان مثال 
یک تعمیرکار خودرو، براي انجام خدمت خود، از حسابش قطعات 
یدکي را خریداري میکنــد و بعد مالک خودرو ایــن هزینه را براي 

تعمیرکار خود واریز مي کنــد، بنابراین این تراکنش خرید قطعات، 
براي تعمیرکار خودرو منشــا درآمدي نبوده، که بخواهد براي آن 
مالیاتي پرداخت کند، در اصناف و رســتههاي شــغلي مختلف این 
موضوع به انحاي گوناگون وجود دارد که باید تکلیف این موضوع نیز 
روشن شود. یا در بسیاري موارد فعال صنفي براي پاس کردن چک 
هاي خود ناچار است که از همکاران خود قرض بگیرد و بعد از مدتي 
باید این قرض را پس بدهد. اما در برخي موارد چنین بده بستان هایي 

هم به عنوان درآمد محسوب مي شود.
وي با بیان ایــن جمله که چرا اخذ مالیات براي یک دســت فروش 
اینقدر شفاف است، اما براي مشاغل پردرآمدي مانند پزشکي خیر؟ 
گفت: بر اساس آمار اعالمي بیش از ۶0 درصد اقتصاد ایران که بخش 
غیر مولد اقتصادي را تشکیل میدهند، ریالي مالیات نمي دهند، اما 
متاسفانه تالش کافي براي دریافت مالیات از بخش صورت نمي گیرد. 
این در حالي است که دولت براي تامین هزینه هاي خود باید از بنگاه 
هایي که فرار مالیاتي دارند، یا غیر شفاف و خاکستري هستند، مالیات 
بگیرد، نه اینکه بخواهد به سایر بخش هاي شفاف براي پوشش هزینه 

هاي خود فشار بیاورد.
نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران در بخش دیگري از سخنان 
خود درباره وضعیت عرضه و تقاضا در بازار گفت: قیمت ها نسبت به 
دو ماه پیش که جهش یکباره اي را شاهد بودیم، تقریبا تغییري نکرده 
و شرایط در بازار آرام است. او با بیان اینکه کمبود در هیچ یک از گروه 
هاي کاالیي نداریم، ادامه داد: رشد قیمت ها موجب شده که تقاضا در 

بازار نسبت به گذشته 20 الي 25 درصد کاهش پیدا کند. این کاهش 
تقاضا در شرایطي است که هزینه هایي همچون اجاره مغازه بشدت 
باال رفته و بســیاري از کســبه قادر به پرداخت اجاره هاي سنگین 
نیستند. جداي از این هزینه دستمزد حدود 5۷ درصد افزایش یافت 

و کرایه هاي حمل و تعرفه آب و برق و گاز حسابي باال رفته است.
به گفته نوده فراهاني، بیشتر صاحبان ملک مصوبات ستاد ملي کرونا 
را اجرا نمي کنند و به همین دلیل بسیاري از کسبه ناچار به تحویل 
مغازه هاي خود شده اند. متاسفانه رشد شدید قیمت اجاره بها موجب 
شده که بسیاري از مغازه دارها دست فروش شــوند. نماینده وزیر 
صمت در اتاق اصناف ایران بیان کرد: هر روز بر تعداد دست فروشاني 
که در کنار خیابان ها بساط پهن مي کنند، افزوده مي شوند. بخشي 
از این دســت فروش ها مغازه دارها بودند و این کار شغل اصلي آنها 
محسوب مي شــود و از این طریق امرار معاش مي کنند. بخشي هم 
افرادي به دست فروشــي به عنوان شغل دوم خود نگاه مي کنند. به 
طوري که بعد از اینکه از ســر کار خود بازمي گردند به امید کسب 

روزي، مشغول دست فروشي مي شوند.
رئیس اتاق اصناف تهران که معتقد است فعالیت دست فروشان باید 
در کالن شهرها بخصوص تهران هر چه سریع تر سامان دهي شود، 
ادامه داد: در حال حاضر مغازه دارها بشــدت با مشکل مواجه شده 
اند؛ چراکه مجبور هستند در یک شــرایط نابرابر با دست فروشاني 
 که نه هزینه اجاره دارند و نه حتي مالیات و پول و آب و برق پرداخت 

مي کنند، رقابت کنند.

وزیــر راه و شهرســازی از 
عدم همــکاری برخی بانکها 
برای پیشــبرد طرح نهضت 
ملی مسکن خبر داده است. 
زمانی که رستم قاسمی وعده 
ساخت 4 میلیون مسکن را در 4 سال می داد گویا از رفتار 
شبکه بانکی در رابطه با اعطای تسهیالت و منابع بانکی بی 
اطالع بود. به هر ترتیب در ایران سهم مسکن از تسهیالت 
بانکی بسیار ناچیز است. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
بانک ها در پرداخت تســهیالت ساخت خانه های طرح 
نهضت ملی مسکن همکاری نمی کنند، تاکید کرد: اگر 
تسهیالت حوزه مسکن به موقع پرداخت نشود، در انجام 
تعهدات برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در چهار 

سال با مشکل مواجه می شویم.
در همین زمینه یک کارشــناس مسکن در گفت و گو 
با "کسب و کار" گفت: اینکه بانکها تمایلی برای صرف 

تسهیالت خود برای بخش مسکن ندارند موضوع جدیدی 
نیســت. همواره شــاهد کج رفتاری ها برای پرداخت 
تسهیالت به ساخت مسکن از ســوی سیستم بانکی 
بوده ایم. باید 20 درصد از منابع در اختیار بانکها به تولید 
مسکن اختصاص پیدا کند اما سهم فعلی آنقدر ناچیز 

است که جزو آمار به شمار نمی رود.
فخرالدین زاوه اضافه کرد: این فرآیند برای بانک توجیه 
اقتصــادی ندارد. تــورم حال حاضر توجیــه پرداخت 
تسهیالت به بخش مسکن را از بین برده است. بانک نمی 
تواند تسهیالت بلندمدت به بخش مسکن بپردازد و سالها 
منتظر بازگشت آن بماند. دولت تسهیالت بسیاری را در 
این بخش تعریف می کند در حالی که می داند و آگاه است 
سیستم بانکی همکاری نمی کند. تسهیالت ساخت 4 
میلیون مسکن نیز در  لیست همین حمایت ها است. 
امروز خود دولت نیز به این واقعیت پی برده که بدون پول 

نخواهد توانست پروژه های مسکنی خود را پیش ببرد.
زاوه اظهار داشــت: با آگاهــی به این موضــوع باز هم 
شاهد هستیم دولت همواره پیشــنهاد افزایش سقف 

 انواع تسهیالت مســکن برای خرید و ساخت را مطرح 
می کند. این روش جوابگو نیست و با ادامه این روند نه 
تنها مسکنی ساخته نخواهد شد بلکه انباشت تقاضا به 

گرانی ها دامن خواهد زد. 
این در حالی است که طبق قانون جهش تولید مسکن 
بانک ها باید 20 درصد از تسهیالت خود را صرف ساخت 
مســکن کنند که با گذشــت 5 ماه این رقم به ۳ هزار 
میلیارد تومان یعنی 2 درصد رســیده است. براساس 
ماده 10 تبصره 18 قانون بودجه 1400، تمامی بانک ها 
و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف شدند مبلغ ۳۶0 
هزار میلیارد تومان، تسهیالت ساخت مسکن به افراد 
واجد شرایط پرداخت کنند. در همین راستا شورای پول 
و اعتبار دستور العمل تسهیالت ساخت مسکن موضوع 
تبصره 18 را به بانک ها ابالغ کرد و در آن سهمیه هر بانک 
مشخص شد. حدود ۳.۶ درصد از سهم تسهیالت ابالغی 
بانک مرکزی )۳۶0 همت( پرداخت شده است که عمدتا 

توسط بانک مسکن بوده است.
این در حالی است که براساس قانون جهش تولید مسکن 

قرار بود 20 درصد از تسهیالت پرداختی بانک ها به این 
بخش تخصیص داده شود با توجه به تسهیالت پرداختی 
بانک ها در سال 1400 که حدود ۳ هزار میلیارد تومان 
بوده، تسهیالت پرداختی به ساخت مسکن، کمتر از 2 
درصد می شود. همچنین در ادامه جزء 10 تبصره 18، 
بانک مرکزی موظف شد گزارش عملکرد این بند را به 
صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد و در صورتی 
که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت 
سهمیه تسهیالت تعیین شده توســط بانک مرکزی 
خودداری کنند بانک مرکزی موظف است متناسب با 
تعهد انجام نشده نســبت به افزایش سپرده قانونی آن 
بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت 

تسهیالت ساخت مسکن اقدام کنند.
اما طبق بررسی های صورت گرفته با گذشت بیش از 4 
ماه از سال 1401، بانک مرکزی هنوز سهمیه بانک ها را 
مشخص نکرده است. این تاخیر اجرای پروژه های نهضت 
ملی و تحقق وعده رئیس جمهور مبنی بر ساخت یک 

میلیون واحد مسکونی را با مشکل مواجه کرده است.
براساس آمار ها، نظام بانکی در سال 1400، حدود ۳000 
هزار میلیارد تومان )2۹۶8 میلیارد تومان( تســهیالت 
پرداخت کردند که نسبت به سال گذشته رشد 5۶ درصدی 
داشت. پیش بینی می شود تسهیالت نظام بانکی در سال 
1401 نیز بیش از ۳0 درصد رشد کند و حداقل 4000 
هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شود. بر اساس نص 
صریح قانون، 20 درصد از مبلغ فــوق معادل 800 هزار 
میلیارد تومان باید به بخش مسکن اختصاص یابد. حتی 
اگر فرض کنیم تسهیالت پرداختی بانک ها نسبت به سال 
1400 رشد نکند، بانک ها براساس نص قانون جهش تولید 
مسکن باید مکلف شوند ۶00 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
به بخش مسکن پرداخت کنند که تاکنون هیچ تسهیالتی 

در این زمینه پرداخت نشده است.
یکی از اقداماتی کــه باید برای رفع موانــع موجود در 
پرداخت تسهیالت و در راستای تحقق وعده ی رئیس 
محترم جمهور برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی 
در سال، الزم است در دستور کار قرار گیرد افزایش سقف 
تسهیالت پرداختی بانک ها به نحوی که آورده ی مورد نیاز 
متقاضیان کاهش یابد؛ براین اساس پیشنهاد شده بود که 
تسهیالت نهضت ملی مسکن در تهران و کالنشهر ها ۷50 
میلیون تومان و در سایر شهر ها ۷00 میلیون تومان و در 
روستا ها به 400 میلیون تومان افزایش یابد، اما به گفته 
وزیر راه وشهرسازی این پیشنهاد در شورای پول واعتبار 

رد شده وهنوز به مرحله تصویب نرسیده است.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

ساخت ساالنه یک میلیون مسکن محقق می شود؟

سهم ۲ درصدی  مسکن  از  تسهیالت بانکی 
۲۰ درصد تسهیالت بانکی باید صرف تولید مسکن شود

توقف ثبت سفارش مجدد برای نهاده ها دامی

نیاز به نقدینگی شرکت های واردکننده ۶ برابر شد

هزینه هاي تحمیلي باعث افزایش قیمت تولید مي شود

تعادل عرضه و تقاضا در بازار بدون کمبود باتري نباید سبد خانوار از گوشت خالي شودقاچاق در بازار تجهیزات رایانه  اي به سهولت انجام مي شود

دولت به بخش  هاي شفاف اقتصادي فشار بیاورد

از دست فروش مالیات مي گیریم از پزشک نه
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كدام شبكه رمزارز بيشترين هزينه استخراج را ثبت كرد؟
کاربران کریپتو در نیمه اول ســال ۲۰۲۲ به میــزان ۲.۷ میلیارد دالر برای 
استخراج )NFT( هزینه کردند. بیش از یک میلیون آدرس کیف پول منحصر به 
فرد در فرآیند ضرب نقش داشتند که نشان می دهد فعالیت بازار توکن غیرقابل 
معاوضه همچنان قوی است. بر اساس نتایج تحقیقات بازار منتشر شده توسط 
شرکت داده های بالک چین نانسن )Nansen( کاربران ارزهای دیجیتال 
 NFT به ارزش ۲.۷ میلیارد دالر برای ضرب کردن )ETH( ۹۶۳هزار و ۲۲۷ اتر

در بالک چین اتریوم در نیمه اول سال ۲۰۲۲ هزینه کردند.
نانسن گفت که در این مدت ۱.۰۸۸ میلیون آدرس کیف پول منحصر به فرد 
در اتریوم استخراج شد. در مقایسه، حدود ۱۰۷ میلیون دالر توکن غیرقابل 
معاوضه در شبکه بایننس و ۷۷ میلیون دالر که برای آواالنچ ساخته شد. در 
مجموع ۲۶۳هزار و ۸۰۰ آدرس کیف پول منحصر به فرد در استخراج توکن 

غیرقابل معاوضه در دو بالک چین دخیل بودند.
فقط تعداد ۶۹ مجموعه توکن غیرقابل معاوضه در ۲۲ ماه مه راه اندازی شد که 
درنتیجه حجم ضرب روزانه از ۱۲۰هزار اتر فراتر رفت. تعداد کل مجموعه های 
NFT که در نیمه اول سال بر روی اتریوم ساخته و فروخته شده ۲۸هزار و ۹۸۶ 
بوده است. بیش از دو سوم پروژه های توکن غیرقابل معاوضه کمتر از پنج اتریوم 
جمع آوری کردند، اگرچه ۱۴۰ مجموعه بیــش از ۱۰۰۰ اتریوم جمع آوری 
کردند. در مجموع، پنج مجموعه برتر توکن غیرقابل تعویض در اتریوم ۸.۴ 

درصد از کل استخراج را به خود اختصاص دادند.
حدود نیمی از مبلغ جمع آوری شده در پروژه های NFT باقی ماند، در حالی که 
نیمی دیگر به کیف  پول های غیر سازمانی منتقل شد. با این حال، نانسن فقط 
می توانست انتقال های مستقیم از آدرس های پروژه های NFT به آدرس های 
تراکنش فوری را ردیابی کند. تراکنش های بعدی با طرف های مقابل دیگر 
ثبت نشد، بنابراین نتیجه گیری احتمالی در مورد نحوه استفاده از وجوه پس از 

سقوط توکن غیرقابل معاوضه محدود شد.
 ۵۰۰-NFT عالوه بر این تحقیقات، نانسن به خاطر انبوه های شاخصی مانند
نیز شناخته می شود که عملکرد ۵۰۰ مجموعه برتر توکن NFT در اتریوم را 
برای اســتانداردهای توکن ERC-۷۲۱ و ERC-۱۱۵۵ دنبال می کند. این 
شرکت در سال گذشته ۱۲ میلیون دالر سرمایه گذاری از اندریسن هوروویتز 
)Andreessen Horowitz( شرکت خدمات مالی آمریکایی را تضمین 
کرد. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۰۶ تریلیون 
دالر برآورد می شود که این رقم نســبت به روز قبل ۰.۱۳ درصد بیشتر شده 
اســت. در حال حاضر ۴۱.۲۷ درصد کل بازار ارزهــای دیجیتالی در اختیار 

بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۲۳ درصد کاهش داشته است.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۷۷.۰۷ میلیارد دالر 
است که ۴.۵۲ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز 
در حال حاضر ۷.۳۰ میلیارد دالر است که ۹.۴۷ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته 
بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۷۱.۶۶ میلیارد 
دالر است که ۹۲.۹۹ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

خبر

کره ای ها تراشه حافظه فلش ۲۳۸ الیه ساختند
شرکت اس کی هاینیکس )SK Hynix( پیشرفته ترین تراشه حافظه ناند که از ۲۳۸ الیه سلول حافظه تشکیل شده را برای بکارگیری در دستگاه های ذخیره سازی رایانه و تلفنهای هوشمند و سرورها، طراحی 

کرد. اس کی هاینیکس که دومین سازنده بزرگ تراشه حافظه در جهان است، این تراشه را پیشرفته ترین تراشه حافظه ناند در این صنعت توصیف کرد. این تراشه ساز رقیب آمریکایی خود "میکرون 
تکنولوژی" را دنبال کرد که هفته گذشته اعالم کرد عرضه تراشه ناند ۲۳۲ الیه را آغاز کرده است. طبق اعالم اس کی هاینیکس، تراشه ۲۳۸ الیه ای جدید، کوچکترین تراشه فلش ناند است و سرعت انتقال 

اطالعات در آن نسبت به تراشه های نسل قبلی، ۵۰ درصد بهبود پیدا کرده و همچنین کم مصرف است زیرا حجم انرژی که برای خواندن اطالعات مصرف می شود را به میزان ۲۱ درصد کاهش می دهد. 

گزارش هــای مرکــز آمار 
نشــان می دهد کــه تورم 
نقطه به نقطه گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« در خانوارهای 
روستایی چهار استان گیالن، سمنان، قم و قزوین 
بیشــتر از ۱۰۰ درصد بوده اســت. ایــن درحالی 
اســت که تورم نقطه ای خوراکی ها و آشامیدنی ها 
و دخانیات، در هیــچ از یک خانوارهای شــهری 
استان های کشور باالتر از ۱۰۰ درصد نبوده است. 
این موضوع نشــان می دهد که افزایش نرخ تورم 
کاالهای اساســی مانند خوراکی ها در خانوارهای 
روســتایی نســبت به خانوارهای شــهری بیشتر 
احساس شــده اســت. هر چند نرخ تورم نقطه به 
نقطــه ۸۵.۸ درصدی خوراکی ها و آشــامیدنی ها 
برای خانوارهای شــهری نیز نشــانگر رشد شدید 

قیمت ها اســت. به عقیده فعاالن اقتصادی وقتی 
صحبت از نرخ تورم می کنیم، باید توجه داشت که 
ما به نرخ اشاره داریم. ممکن است که تورم و سطح 
قیمت ها در روستا نسبت به شــهر کمتر باشد، اما 
نرخ تغییر در افزایش قیمت ها در روســتاها نسبت 
به شهرها بیشتر بوده اســت. یعنی سطح قیمت ها 
در روستاها نسبت به شــهرها، پایین تر بوده، حال 
برای اینکه تورم روســتاها به شهرها نزدیک شود، 
شاهد هســتیم که این نرخ افزایش پیدا می کند تا 
این اختالف تورمی پوشش داده شود. البته باید به 
این موضوع نیز توجه داشت که امروزه این اختالف 
قیمتی نسبت به گذشته، به طور معناداری پوشش 
داده می شــود، زیرا ارتباط شــهر و روستا بیشتر 
 شــده و انتقال و تبادل بین شــهر و روستا بیشتر 

شکل گرفته است.
شاخص قیمت ها بر اساس سبد کاال در نظر گرفته 
می شود، بنابراین باید در نظر داشت با توجه به اینکه 
کاالهای ضروری مثل مواد غذایــی و خدمات در 
تعیین نرخ تورم نقش معنــاداری دارند، معموالً با 

یک وقفه زمانی مثاًل یک سال، هزینه هایی همچون 
مســکن که وزن زیادی در ســبد هزینه و بودجه 
مردم دارد، در تورم روستایی ها نیز خودش را نشان 
می دهد. به عبارت دیگر، اگر حباب مسکن ابتدا در 

شهرهای بزرگ اتفاق می افتد، سپس این حباب با 
یک وقفه زمانی از شهرها به روستاها منتقل می شود 
و باعث می شود که آن نرخی که در ابتدا به آن اشاره 

داشتیم، در روستاها بیشتر از شهرها باشد.

تورم نقطه به نقطه خوراكی ها در روستاهای چهار استان بيشتر از 100درصد بوده است

تحمیل تورم به روستانشین ها 

چرایی افزایش شکاف تورم 
عباس علوی راد، اقتصاددان 

تورم یک مساله کشوری است. تورم در بخش منطقه ای، استانی و شکاف های بین آن با توجه به اینکه تورم پدیده ای کالن در اقتصاد است، طبیعی به نظر می رسد. اما اینکه تورم برخی استانها از میانگین کشور منحرف 
شده قابل تامل است. شکاف میان تورم میانگین کشور بحث برانگیز است. باید دید آیا این شکاف تورم غذایی استانها با تمام کشــور مربوط به بازه زمانی پس از حذف ارز است یا اینکه در این استان ها باال بودن تورم 

همیشگی بوده است. اگر رشد تورم لحظه ای بوده ممکن است به اتفاقات پس از حذف ارز ترجیحی مرتبط باشد و هرج و مرج قیمتی به همین دلیل اتفاق افتاده است. 
اما اگر به این نتیجه رسیدیم که در دوره های گذشته به عنوان مثال از سال ۹۷ به بعد این جریان حاکم بوده دیگر تکانه های موردی مطرح نیستند. باید دید چرا بنیان های اقتصاد در این استان ها دچار مشکل است. 
چرا هزینه تهیه مواد خوراکی به این شدت باال رفته است. تورم روستایی یکی از دالیل رشد تورم کلی این استان ها نسبت به میانگین کشوری است. در استانی مانند گیالن، روستا نشینی بیشتر از شهرنشینی است و 
رشد تورم روستایی منجر به رشد تورم کل استان شده است. معموال در جایی که که تورم استانی باالتر از میانگین است تورم روستایی دخیل است. تورم روستایی مساله کلی در کشور ما است. هزینه های حمل و نقل 

و هزینه های واسطه ای منجر به رشد قیمتها در مناطق روستایی می شود. 
بررسی ها نشــان می دهد در انتقال کاالها به مناطق روستایی و ســبدی که تورم در آن محاســبه می شود هزینه واســطه ها و حمل و نقل به آن اضافه می شــود. برای استان گیالن شاید رشــد تورم روستایی 
منطقی به نظر برسد اما در اســتانی مانند یزد که جمعیت روستانشین چندانی ندارد و بیشــتر جمعیت در شهر زندگی می کنند این تورم ســوال برانگیز است. اولین گام این اســت که مسئوالن اقتصادی استان 
با کارشناســان اقتصادی مشــورت کنند. گام دوم نیز در اختیار قرار دادن جزئیات اطالعات منتشر نشــده به کارشناسان اقتصادی اســتان اســت تا ببینیم افزایش قیمت ها در کدام کاال ها سبب می شود تا تورم 
 یزد افزایش یابد. ارائه راه حل توســط کارشناســان اقتصادی به عنوان ســومین گام اســت. اگر این موضوع ادامه یابد نرخ فالکت اســتان باالتر رفته، فاصله طبقاتــی افزایش یافته و اقتصاد اســتان با تاثیر های 

منفی مواجه می شود.
به طور کلی ریشه اصلی تورم در ایران فشار تقاضا و مشخصاً ناشی از رشد نامتناسب کل های پولی با رشد بخش واقعی اقتصاد ایران اســت. بنابراین با توجه انحراف شدید رشد نقدینگی در سه سال اخیر از میانگین 

بلندمدت خود از یک سو و میانگین نزدیک به صفر رشد اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ از سوی دیگر، حل ریشه اصلی تورم در ایران زمان بر و نیازمند تصمیمات سخت و پایدار است.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

رئیس بنیاد ملی نخبگان بــه اهمیت ایجاد 
تناسب میان بودجه ها و مأموریت های بنیاد 
ملی نخبگان تاکید کرد. به گزارش بنیاد ملی 
نخبگان، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری در 
نشست هم اندیشی رئیس و مسئوالن بنیاد ملی 
نخبگان با رئیس و اعضای کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی که در محل 
بنیاد نخبگان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت 
گسترش دامنه حمایتی از استعدادهای برتر 
و نخبگان و لزوم افزایش همکاری و همراهی 
مجلس شورای اسالمی با بنیاد ملی نخبگان، 
عنوان کــرد: با توجه به ظرفیت های بســیار 

خوب نیروی انسانی مستعد، نخبگان و فعاالن 
حوزه فناوری و نوآوری، افزایش ظرفیت های 
حمایتی بنیاد ملی نخبگان به کمک مجلس 
شورای اسالمی، می تواند زمینه ساز شکوفایی 
استعدادهای برتر، جذب و ماندگاری نخبگان 
و اشــتغال دانش بنیان و خالق باشد. رئیس 
بنیاد ملی نخبگان با تأکید بر ضرورت توسعه 
ســیطره و دامنه اثرگذاری و بستر حمایتی 
بنیاد، ادامه داد: باید سیاســت های نخبگانی 
روزآمد شود و متناسب با نیاز جامعه و ظرفیت 
های نخبگانی برنامه ریزی های الزم صورت 
گیرد. وی با اشاره به اهمیت ایجاد تناسب میان 

بودجه ها و مأموریت های بنیاد ملی نخبگان به 
کمک مجلس شورای اسالمی، گفت: بودجه 
فعلی بنیاد با توجه بــه اهمیت باالی نخبگان 
و استعدادهای برتر، متناسب با ماموریت ها و 
ظرفیت های این حوزه نبوده و برای پوشــش 
بخشــی از ظرفیت های نخبگانی کشور، الزم 
است تا سهم درخور توجهی به بنیاد اختصاص 
پیدا کند. به طور میانگین ساالنه ۴هزار استعداد 
برتر تحت پوشش حمایت های بنیاد قرار می 
گیرند در حالی که ظرفیت نخبگانی و نیروی 
انسانی دانش آموخته و مستعد کشور بسیار 

بیش از این میزان است.

اهمیت تناسب میان بودجه ها و مأموریت های بنیاد ملی نخبگان

رگوالتور ارتباطات ایتالیــا اعالم کرد گوگل 
را ۷۵۰ هزار یورو جریمه کرده اســت. دلیل 
این جریمه نیز نقض قانون ممنوعیت تبلیغ 
 AGCOM .قمار در پلتفرم یوتیوب اســت
مرجع رقابت برای صنایــع ارتباطی ایتالیا در 
بیانیه ای اعالم کرد شرکت TOP ADS خالق 
محتوای تبلیغاتی را نیز ۷۰۰ هزار یورو جریمه 

 AGCOM کرده اســت. قبال در تیر ماه نیز
اعالم کرد که تحقیقاتــی را علیه گوگل و به 
اتهام سوءاستفاده مشکوک از موقعیت مسلط 
آن در قابلیت انتقال داده ها آغاز کرده اســت. 
این در حالی اســت که آلفابت، شرکت مادر 
 گوگل، همه اتهامات وارد شده در این زمینه را 
رد کرده است. AGCOMدر بیانیه ای اعالم 

کرد که ظاهراً گــوگل از همکاری با ســایر 
پلتفرم ها، به ویژه، پلتفرم »Weople«، متعلق 
به اپراتور ایتالیایی »Hoda«، جلوگیری کرده 
است. بر اساس این اعالمیه، گوگل با این اقدام 
رقابت را مخدوش ساخته و مزایای اقتصادی که 
مصرف کنندگان می توانند از آن ها بهره ببرند را 

محدود کرده است.

گوگل در ایتالیا به دلیل تبلیغ قمار جریمه شد

آگهی مزايده
شهرداري شهرکرد  - سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری در نظر دارد مزایده اي با شرایط ویژه 

به شرح ذیل برگزار نماید : 
۱ـ فروش و اجاره تعدادي از امالک سازمان  بصورت نقد و اقساط از طریق مزایده کتبي .

۲ـ ارائه حداقل ۵ درصد قیمت پایه بابت ضمانت شرکت در مزایده طبق شرایط مندرج در سامانه . 
۳ـ درصورت انصراف برندگان اول و دوم ، سپرده آنان به نفع سازمان ضبط مي گردد.

۴ـ کلیه مراحل برگزاري مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایي پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد . الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلي ، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مزایده را محقق سازند . 
۵-متقاضیان جهت مشــاهده اســناد مزایده مي توانند  از  ســاعت۱۴:۰۰بعدازظهرمورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ تا    ســاعت۱۹:۰۰مورخ 
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ به سامانه www.setadiran.ir  مراجعه و نســبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا 

مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ساعت ۱۹:۰۰ می باشد . 
۶-جهت بازدید از موارد مزایده از ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ در ســاعات اداري به واحد درآمد ســازمان عمران وبازآفریني فضاهاي شهري 

شهرداري شهرکرد مراجعه نمائید.
۷ـ پیشنهادات رأس ساعت ۱۳ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ با حضور اعضاءکمیسیون مزایده بازگشائي و برنده مزایده بعد از 

تصویب در هیئت مدیره سازمان کتباً اعالم خواهد شد.
۸ـ توجه داشته باشید که فرمهای  شرایط مزایده  تکمیل و بعد از مهر و امضاء در سامانه بارگذاری شود .  

۹ـ در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در آگهي با سامانه ستاد،مالک عمل سامانه ستاد خواهد بود.
۱۰ـ کلیه تکالیف و شرایط مزایده درسامانه بارگذاری شده است  فلذا شــرکت درمزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و 

تکالیف سازمان باشد . 
۱۱ـ سازمان در رد یک یا تمام پیشنهاد ها مختار است و در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد . 

۱۲ـ هزینه های چاپ آگهی و کارشناسی و مالیات بر درآمد ارزش افزوده بعهده برنده مزایده می باشد . 
۱۳ـ متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن هاي ۳۲۲۷۰۰۶۷ـ  ۳۲۲۷۲۸۱۴ـ  ۰۳۸  واحد درآمد سازمان تماس حاصل نمایند .

۱۴ـ  سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج مي باشد . 
اکبر شاهوردی 
 رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری  شهرداري شهرکرد


